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Analiza i†weryfikacja formalnej poprawnoúci
projektu, to nieodzowne czynnoúci
procesu projektowania uk³adu
elektronicznego. Dlatego w†tej czÍúci
artyku³u przedstawiamy narzÍdzia
wbudowane w†nVisage wspomagaj¹ce
te czynnoúci. Skupimy siÍ rÛwnieø na
wspÛ³pracy nVisage z†innymi programami
do projektowania PCB oraz implementacji
projektÛw FPGA.

część 2

Wielowymiarowy system projektowy firmy Altium
Wielopoziomowa wizualizacja
i†weryfikacja
W nVisage jest wiele sposobÛw zobrazowania dzia³ania projektowanego
uk³adu, dziÍki funkcjonalnej oraz ìfizycznejî symulacji projektu. Symulator
Spice 3f5/XSpice jest zintegrowany
w†úrodowisku edytora schematÛw (rys.
1). Pozwala na kompletn¹ analizÍ dzia³ania uk³adu analogowo-cyfrowego,
w³¹cznie z†symulacj¹ wp³ywu rozrzutu
wartoúci parametrÛw metod¹ Monte Carlo (rys. 2) uwzglÍdniaj¹c¹ rzeczywiste
tolerancje elementÛw.
nVisage dostarczany jest z†zestawem
ponad szeúciu tysiÍcy modeli elementÛw do symulacji oraz modeli symulacyjnych, ktÛre moøemy przypisaÊ do
w³asnych komponentÛw w†bibliotekach.
nVisage umoøliwia takøe pe³n¹ symulacjÍ funkcjonaln¹ projektu opisanego
w†VHDL. Zoptymalizowany symulator
VHDL umoøliwia szybk¹ analizÍ funkcjonaln¹ oraz czasow¹ projektu FPGA
oraz poprawiÊ kod ürÛd³owy VHDL. Symulator moøe pracowaÊ krokowo w†tzw.
trybie Step Mode, w†ktÛrym moøemy
wykonywaÊ symulacjÍ krok po kroku
maj¹c jednoczeúnie wgl¹d w†kod VHDL
i†odpowiadaj¹ce mu obwody na schemacie (rys. 3).
Potencjalne problemy wystÍpuj¹ce
podczas projektowania p³ytki drukowanej moøemy wyeliminowaÊ dziÍki moøliwoúci przeprowadzenia analizy obwo-
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du juø na poziomie schematÛw. Juø na
tym etapie projektowania moøemy bowiem okreúliÊ parametry p³yty, takie
jak liczbÍ warstw oraz úredni¹ d³ugoúÊ
úcieøek, a†nVisage obliczy ich impedancjÍ oraz przeprowadzi analizÍ odbiÊ
sygna³Ûw. Dysponuj¹c takimi informacjami, jesteúmy w†stanie przewidzieÊ
potencjalne problemy, ktÛre pojawi¹ siÍ
po implementacji projektu na PCB. Co
wiÍcej, nVisage podpowie, jak dobraÊ
odpowiednie terminatory i†pomoøe
umieúciÊ je na schemacie w†odpowiednich miejscach (rys. 4).
MoøliwoúÊ wszechstronnej analizy
i†wizualizacji dzia³ania projektowanego
uk³adu, jak¹ oferuje nVisage, pozwala
na wykrycie i†wyeliminowanie wielu
problemÛw na wczesnych etapach projektowania. Zweryfikowany w†ten sposÛb projekt pozwala oszczÍdziÊ czas
i†pieni¹dze w†kolejnych etapach pracy .

FPGA w†formie schematÛw zbudowanych z†elementÛw logicznych dostÍpnych w†bibliotekach.
W†po³¹czeniu ze úrodowiskiem programistycznym VHDL, mamy do dyspozycji uniwersalny system o†wielu moøliwoúciach, a†wszystko w†jednej aplikacji. Modu³ syntezy VHDL pozwala na
swobodny wybÛr†platformy docelowej
uk³adÛw FPGA rÛønych producentÛw.
Istotn¹ cech¹ nVisage jest moøliwoúÊ
obs³ugi tzw. back-annotation, ktÛra pozwala zsynchronizowaÊ informacjÍ
o†rozmieszczeniu wyprowadzeÒ uk³adu,
generowan¹ przez narzÍdzia do imple-

WspÛ³praca z†narzÍdziami do
projektowania PCB i†FPGA
nVisage DXP jest pierwszym systemem w†swojej kategorii cenowej, pozwalaj¹cym na projektowanie ìpod implementacjÍî zarÛwno na PCB jak
i†w†FPGA. PotÍøny edytor schematÛw,
obs³uguj¹cy projekty hierarchiczne oraz
wielokana³owe jest do dyspozycji projektanta przy tworzeniu schematÛw
uk³adÛw pod k¹tem ich implementacji
na p³ytce drukowanej, jak i†projektÛw
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Rys. 1. Symulator analogowo−cyfrowy Spice 3f5/
Xspice uruchamia się wprost z okna edytora sche−
matów
mentacji FPGA z†realizowanym projektem. DziÍki temu, w†projekcie logicznym mamy wgl¹d w†przypisanie sygna³Ûw do fizycznych wyprowadzeÒ uk³adu, a†projektuj¹c p³ytÍ drukowan¹, edytor PCB wczyta i†automatycznie przyporz¹dkuje po³¹czenia do w³aúciwych pinÛw FPGA.
MoøliwoúÊ generowania listy po³¹czeÒ
(netlist) w†wielu formatach pozwala na
wspÛ³pracÍ nVisage z†rÛønymi programami narzÍdziowymi do projektowania
PCB. Podobnie, program wspÛ³pracuje
takøe z†wieloma narzÍdziami projektowymi do implementacji projektÛw
w†FPGA, dostarczanymi przez producentÛw uk³adÛw programowalnych.
Naturalnym rozszerzeniem nVisage
w†zakresie projektowania PCB, jest najnowszy program Protel DXP firmy Altium. Interfejs uøytkownika oraz format
plikÛw projektowych pozwala na spÛjn¹ wspÛ³pracÍ programÛw†nVisage
i†Protel, w³¹cznie z†pe³n¹, dwukierunkow¹ synchronizacj¹ pomiÍdzy schematami i†PCB.
W†wiÍkszych zespo³ach, gdy zadania
projektowe s¹ rozdzielone pomiÍdzy
wielu projektantÛw, realizuj¹cych rÛøne
etapy projektu, takie cechy u³atwiaj¹
wspÛ³pracÍ pomiÍdzy nimi i†gwarantuj¹
zachowanie spÛjnoúci projektu.

Rys. 2. Symulator Spice 3f5/Xspice
obsługuje typowe analizy, włącznie
z bardziej złożonymi, jak np. analiza
Monte Carlo
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Rys. 3. Symulator VHDL pokazuje wyniki w formie przebie−
gów podobnych do tych, jakie widać na ekranie anali−
zatora logicznego

Elastyczne i†konfigurowalne
úrodowisko projektowe
nVisage DXP oferuje wiele sposobÛw
prezentacji, nawigacji oraz dostÍpu do
projektu. OprÛcz tradycyjnego zobrazowania w†formie schematÛw, nVisage
moøe prezentowaÊ dane projektowe
w†formie tabeli zbliøonej do arkusza
kalkulacyjnego. Kolejn¹ formÍ dostÍpu
do danych oferuje panel Object Inspector, ktÛry pozwala na przegl¹dnie oraz
edycjÍ elementÛw projektu, zarÛwno pojedynczych obiektÛw, jak i†ca³ych ich
grup. Rozbudowane moøliwoúci filtrowania danych pozwalaj¹ na swobodne
przeszukiwanie projektu oraz edycjÍ parametrÛw spe³niaj¹cych okreúlone kryteria (rys. 6).

Szerszy opis moøliwoúci nawigacyjnych oraz edycji danych przedstawiliúmy w†poprzednich numerach EP, w†ramach cyklu artyku³Ûw opisuj¹cych Protel DXP.
årodowisko Design Explorer, ktÛre
wykorzystuje nVisage DXP, pozwala na
jego pe³n¹ konfiguracjÍ oraz dostosowanie do preferencji uøytkownika. PoszczegÛlne panele, ktÛre w†DXP stanowi¹ istotny element interfejsu uøytkownika, mog¹ byÊ skonfigurowane na wiele sposobÛw. Panele mog¹ byÊ ìp³ywaj¹ceî, zakotwiczone na sta³e w†jednym
miejscu lub skonfigurowane tak, øe pokazuj¹ siÍ tylko wtedy, kiedy s¹ potrzebne. P³ywaj¹ce panele oraz paski
narzÍdziowe chowaj¹ siÍ w†t³o podczas

Już wkrótce....
Nexar – kolejny produkt firmy Altium, który wkrótce zostanie
oficjalnie zaoferowany, rozszerza możliwości funkcjonalne, jakie
daje nVisage/Protel o narzędzia programistyczne i uruchomieniowe
dla mikrokontrolerów oraz gotowe komponenty wirtualne (IP
cores) pozwalające na implementację w FPGA m.in.: mikroproce−
sorów, interfejsów i innych przydatnych komponentów logicznych.
W zestawie znajdzie się również płyta uruchomieniowa NanoBoard,
która pozwola na programowanie oraz debugowanie “na żywo”
projektów implementowanych w wybranym układzie FPGA.
Wprowadzenie nowej technologii nazwanej LiveDesign, która
pozwola na współpracę narzędzi
projektowych Altium bezpośrednio
ze sprzętem, wiąże się z dość
istotnymi zmianami
obecnego środowiska
Design Explorer DXP
i przynosi nową linię
produktów 2004.
Zainteresowanych
szczegółami zapraszamy
już wkrótce na
łamy EP.
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Rys. 4. nVisage pozwala na przeprowadzenie analizy sygnałowej obwodu na
podstawie schematów, zanim przystąpimy do projektowania PCB
operacji edycyjnych, zwalniaj¹c jak najwiÍksz¹ powierzchniÍ ekranu podczas
pracy. Nie trzeba chyba specjalnie podkreúlaÊ, øe wszystkie paski narzÍdziowe,
menu oraz skrÛty klawiszowe s¹ w†pe³ni konfigurowalne. RÛwnieø rolka oraz
prawy klawisz myszki s¹ wykorzystywane, u³atwiaj¹c†manipulowanie obrazem
i†dostÍpem do podrÍcznych menu kontekstowych.

Dla kogo nVisage DXP?
Ze wzglÍdu na w³aúciwoúci nVisage
DXP, jako samodzielnego programu,
moøna stwierdziÊ, øe jest to rozwi¹zanie znajduj¹ce zastosowanie w†trzech
obszarach.

Pierwszy z†nich, to projektowanie uk³adÛw programowalnych, dla ktÛrych nVisage stanowi prosty i†kompletny system
do implementacji projektÛw w†FPGA.
System nie wymaga od uøytkownika znajomoúci jÍzyka VHDL ani innych skomplikowanych zagadnieÒ, a†pozwala projektowaÊ z³oøone uk³ady, poniewaø oferuje wiele zaawansowanych udogodnieÒ
dostÍpnych w†znacznie droøszych i†skomplikowanych narzÍdziach.
Drugi obszar zastosowaÒ, to kreúlenie
rÛønego rodzaju schematÛw, na przyk³ad
na potrzeby symulacji obwodÛw analogowych i†cyfrowych. Szeroki zakres dostÍpnych analiz i†moøliwoúci prezentacji
wynikÛw oraz wiele tysiÍcy gotowych do

Rys. 5. Protel DXP stanowi rozszerzenie nVisage w zakresie
projektowania PCB. Program używa tych samych plików
projektu i dokumentów. Współpraca Protel/nVisage w insta−
lacjach wielostanowiskowych zapewnia dwukierunkową
wymianę danych pomiędzy projektantami oraz pełną
synchronizację plików schematowych z plikami płytki druko−
wanej
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symulacji elementÛw bibliotecznych dostarczanych z†programem pozwala wykorzystaÊ
nVisage jako doskona³e narzÍdzie dydaktyczne.
nVisage DXP stanowi integraln¹ czÍúÊ pakietu Protel
DXP, tworz¹c spÛjn¹ ca³oúÊ
z†narzÍdziami PCB i†CAM
w†ramach úrodowiska Design
Explorer. WspÛlny format plikÛw, jednakowe úrodowisko
projektowe oraz dwukierunkowa wymiana danych powoduj¹, øe nVisage jako samodzielny program doskonale wspÛ³pracuje z†Protelem.
DziÍki temu, jako trzeci obszar zastosowaÒ nVisage, moøna wskazaÊ projektowanie w wiÍkszych
zespo³ach projektowych, w†ktÛrych obowi¹zuje podzia³ zadaÒ projektowych
miÍdzy poszczegÛlnymi cz³onkami
zespo³u. Projektanci pracuj¹cy na poziomie design entry mog¹ korzystaÊ z†nVisage, tworz¹c ìmateria³î w†postaci schematÛw, wynikÛw analiz itp. dla projektantÛw PCB, ktÛrzy opracowuj¹ p³ytÍ
drukowan¹, korzystaj¹c z†pakietu Protel.
MoøliwoúÊ wspÛ³pracy z†narzÍdziami
do zarz¹dzania dokumentacj¹, obs³uga
licencji sieciowych oraz dwukierunkowa wymiana danych pomiÍdzy schematami i†PCB sprawiaj¹, øe wielostanowiskowe instalacjÍ nVisage i†Protel pozwalaj¹ na efektywn¹ pracÍ ca³ego zespo³u i†gwarantuj¹ utrzymanie spÛjnoúci projektu na kaødym etapie i†stanowisku pracy.
Grzegorz Witek, Evatronix
Na CD-EP1/2004B zamieúciliúmy multimedialn¹ prezentacjÍ programu Nexar.

Rys. 6. Nowe narzędzia nawigacyjne zaimplementowane
w DXP ułatwiają poruszanie się po projekcie, filtrowanie
oraz edycję danych
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